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Tarptautinė Aplinkos ir kaimo plėtros draugija, Japonija
Regioninės kaimo plėtros nuolatinė darbo grupė (SWG) Pietryčių Europoje, Makedonija
Balkanų Aplinkos Asociacija (B.EN.A), Graikija
Osnabruck Taikomųjų mokslų Universitetas, Vokietija
Permės valstybinė žemės ūkio akademija, Rusija
Petro Didžiojo Voronežo Valstybinis žemės ūkio universitetas, Rusija
Selcuk universitetas, Turkija
Bukarešto žemės ūkio mokslų ir Veterinarijos universitetas, Rumunija
Valensijos universitetas, Ispanija
Kairo universiteto Agronomijos fakultetas, Egiptas
Tarbiat Modares universitetas, Irano Islamo Respublika
Chott Mariem-Sousse Agronomijos aukštoji mokykla, Tunisas
Rytų Sarajevo universiteto Brcko Ekonomikos fakultetas, Bosnija ir Hercegovina
Biotechnologijų fakultetas, Juodkalnija
Lauko kultūrų ir daržininkystės Institutas, Serbija
Žemumos miškų ir aplinkos Institutas, Serbija
Žemės ūkio taikomųjų mokslų institutas, Serbija
Srpskos Respublikos Banja Luka Agronomijos institutas, Bosnija ir Hercegovina
Kukurūzų tyrimų institutas "Zemun Polje", Serbija
Novi Sado universiteto Agronomijos fakultetas, Serbija
Skopės Šv. Kirilo ir Metodijaus universiteto Gyvulininkystės mokslo institutas, Makedonija
Serbijos inžinerinių mokslų akademija, Serbija
Balkanų žemės ūkio ekonomikos Mokslo asociacija, Serbija
Žemės ūkio ekonomikos institutas, Serbija
Organizuoja

8-tąjį Tarptautinį Žemės Ūkio Simpoziumą

“AGROSYM 2017”
kuris vyks Jahorina kalnuose (netoli Sarajevo), 2017 m. spalio 5-8 d.

Detali informacija tinklalapyje:

www.agrosym.rs.ba
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VIII Tarptautinis Žemės Ūkio Simpoziumas "AGROSYM 2017"
Apie Tarptautinį Žemės Ūkio Simpoziumą „AGROSYM“
AGROSYM jau aštunti metai yra kasmetinė tarptautinė mokslinė platforma diskusijoms žemdirbystės,
maisto, kaimo plėtros, aplinkos apsaugos ir miškininkystė temomis. AGROSYM sudaro puikią galimybę
keistis idėjomis, stiprinti esamus ir kurti naujus akademinius tinklus, skatinti dialogą tarp akademinių,
viešųjų institucijų, privataus sektoriaus ir pilietinių visuomeninių organizacijų apie pastarojo meto
pasaulines ir regionines tendencijas žemės ūkio-maisto sektoriuje. Tarpdisciplininiai rezultatai,
paskelbti AGROSYM metu, prisidės prie žinių ir gerosios patirties sklaidos visiems žemės ūkio-maisto
veikėjams (pvz., ūkininkams, konsultantams, mokslininkams, politikams), taip pat plačiajai visuomenei
apie žemės ūkio ir maisto mokslo svarbą, vieną iš svarbiausių strateginių sričių daugelio nacionalinių
mokslinių tyrimų strategijose.
7-tasis Tarptautinis Žemės Ūkio Simpoziumas “AGROSYM 2016” įnešė didelį indėlį įvairiose žemės ūkio
praktikos srityse. Per keturias Simpoziumo dienas (2016 m. spalio 6-9 d.) virš 1100 pranešimų buvo
pristatyta daugiau kaip 1000 dalyvių, atstovaujančių 78 pasaulio šalis (dalyvių šalių sąrašą galima rasti
čia).
AGROSYM 2017 temos:
Augalininkystė
Augalų apsauga ir maisto sauga
Organinė žemdirbystė
Aplinkos apsauga ir gamtos išteklių valdymas
Gyvulininkystė
Kaimo plėtra ir žemės ūkio ekonomika
Miškai ir agrarinė miškininkystė

Oficiali Simpoziumo kalba:
Oficiali Simpoziumo kalba - anglų
Svarbiausios datos:
Registracija ir santraukų pateikimas
Pranešimas apie santraukų priėmimą
Straipsnių pateikimas
Pranešimas apie straipsnių priėmimą
Detali programa
AGROSYM 2017

iki 2017 m. balandžio 20 d.
iki 2017 m. balandžio 30 d.
iki 2017 m. birželio 10 d.
iki 2017 m. liepos 10 d.
2017 m. rugsėjo 10 d.
2017 m. spalio 5-8 d.

Simpoziumo vieta:
Simpoziumas vyks viešbutyje Termag****, Jahorina kalnuose, netoli Sarajevo.
Apgyvendinimas:
AGROSYM dalyviams patariama užsisakyti apgyvendinimą tik AGROSYM tinklalapyje (link) nurodytuose
viešbučiuose, nes tik tuomet galioja nemokama pervežimo paslauga. Šie viešbučiai suteikia specialias
kainas Simpoziumo dalyviams.
Detali informacija tinklalapyje:

www.agrosym.rs.ba
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Registracijos mokestis:
Registracijos mokestis

Iki 2017m. birželio 30 d.

Po 2017m. birželio 30 d.

Paprastas

90 Euro

100 Euro

Studentiškas*

60 Euro

70 Euro

Lydintis asmuo

60 Euro

70 Euro

*Studentai turi pateikti galiojantį studento pažymėjimą ar lygiaverčio dokumentą kopiją elektroniniu paštu.

Į registracijos mokestį įeina:
 Atviras įėjimas į visas Simpoziumo sesijas
 Simpoziumo medžiaga (įskaitant sertifikatą)
 Užkandžiai
 Pavažinėjimas kalnų keltuvu
 Muzikinis koncertas (tradicinio folkloro)
 Iškilminga vakariene
 Vietos amatų, tradicinių ir tipiškų produktų mugės lankymas
 Ekskursija Simpoziumo metu (Mostaro senamiestis ir lankytinos vietos netoliese)
 Pervežimo paslauga: tarptautinis Sarajevo oro uostas - viešbutis -tarptautinis Sarajevo oro uostas
Mokėjimo instrukcija pateikiama oficialiame Simpoziumo tinklalapyje nuoroda.
*Į registracijos mokestį neįeina Post-konferencinė ekskursija po Sarajevo senamiestį. Ekskursijos kaina
20 EUR asmeniui.
Kita informacija:
Kita aktuali informacija (pvz., Garbės, Mokslinis ir Organizacinis komitetai, praktinė informacija,
instrukcijos santraukų ir straipsnių rašymui, nuotraukų galerija, AGROSYM archyvas, kaip pasiekti
Simpoziumo vietą iš įvairių vietovių, ir pan.) pateikiama oficialiame Simpoziumo tinklalapyje.
Preliminari programa:
2017 m. spalio 5 d.






Registracija
Atidarymo ceremonija
Pasveikinimo kokteilis
Plenarinė sesija
Pramoginis vakaras

2017 m. spalio 6 d.







2017 m. spalio 7 d.

Registracija
 Ekskursija
Darbas sesijose
 Pietūs
Kalnų keltuvas
 Pramoginis vakaras
Pietų pertrauka
Darbas sesijose
Iškilminga vakarienė

2017 m. spalio 8 d.
 Darbas sesijose
 Baigiamoji diskusija ir

apibendrinimas
 Pietūs
 Išvykimas
 Post-konferencinė
ekskursija

Ekskursijos (Mostaro senamiesčio ir lankytinų vietų netoliese) detalės pateikiama čia: link
Detali informacija tinklalapyje:

www.agrosym.rs.ba
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Kontaktai:
Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis į Simpoziumo sekretorių Dr. Siniša Berjan:
Tel./Faks: + 387 57 490 401
Mob. tel. + 387 65 987 097
El. paštas: agrosym2017@gmail.com
Rytų Sarajevo universitetas, Agronomijos fakultetas, Bosnija ir Hercegovina
arba
Dr. Noureddin Driouech (Ph.D)
MAIB Alumni tinklo koordinatorius (FTN)
Tel./Faks: + 39 080 46 06 203
El. paštas: infoftn@iamb.it
CIHEAM- Bario Viduržiemio jūros Agronomijos institutas (Italija).
Instrukcija santraukų rašymui pateikiama čia: link
Santraukos dydis neturi viršyti 250 žodžių.
Santraukos turi būti pateikiamos online: link
Santraukas pateikti iki 2017 m. balandžio 20 d.
Instrukcija straipsnių rašymui pateikiama čia: link
Straipsniai turi būti anglų kalba ir neviršyti 6 lapų.
Straipsniai turi būti pateikti el. paštu: agrosym2017@gmail.com
Recenzentų teigiamai įvertinti straipsniai bus publikuojami Proceedings of the Symposium, jeigu bus
sumokėtas registracijos mokestis. Straipsnių pateikimo galutinis terminas yra 2017 m. birželio 10 d
“AGROSYM” Proceedings indeksavimas ir archyvavimas CABI duomenų bazėje:
AGROSYM Proceedings yra indeksuojami ir archyvuojami CABI santraukų ir CABI straipsnių saugyklos
(www.cabi.org); tai pasaulyje pirmaujanti žemės ūkio, gyvulininkystės ir augalininkystės mokslų, gamtos
išteklių ir kaimo ekonomikos duomenų bazė.
Atrinkti straipsniai bus spausdinami (nemokamai):
 AGROFOR tarptautiniame žurnale (www.agrofor.rs.ba) Vol. 2/3, ISSN 2490-3434 (Printed); ISSN

2490-3442 (Online) 2017 m. lapkričio mėn.
 Tarptautiniame žurnale "Agriculture and Forestry"(www.agricultforest.ac.me) Vol. 63/4 ISSN

(Printed): 0554-5579, (Online): 1800-9492, 2017 m. gruodžio mėn.
 EcoPersia (ecopersia.modares.ac.ir) Vol 5/4 ISSN 2322-2700 (Printed); ISSN 2538-2152 (Online)
 ir kituose moksliniuose žurnaluose.
Geriausio pranešimo apdovanojimas
AGROSYM 2017 mokslinis komitetas išrinks geriausius žodinius bei stendinius pranešimus, kurių autoriai
bus apdovanoti sertifikatais Geriausias žodinis pranešimas bei Geriausias stendinis pranešimas.
Informacija sponsoriams: Kompanijų, organizacijų ir institucijų prisistatymo įkainiai pateikiami čia: link
Detali informacija tinklalapyje:

www.agrosym.rs.ba

